ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1100 /HD-ĐHQGHN
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HƯỚNG DẪN
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV
và Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở
(Hướng dẫn số 2)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) năm 2015; Tiếp theo công văn số 4441/HD-ĐHQGHN ngày 27/11/2014
hướng dẫn Đại hội Thi đua ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị Điển hình tiên tiến các
cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ĐHQGHN hướng dẫn kế
hoạch triển khai Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở tại đơn vị thành viên, trực
thuộc (gọi chung là đơn vị) và Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV như
sau:
1. Cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN
Dự kiến khoảng 500 đại biểu, trong đó:
1.1. Đại biểu mời
- Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Đại diện các cơ quan: Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Một số Bộ, ban
ngành trung ương và Hà Nội; Thành viên khối thi đua các bộ ngành Khoa học -Văn
hóa - Xã hội; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Công đoàn giáo dục Việt Nam; Một
số cơ quan thông tấn báo chí;
- Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHQGHN các thời kỳ.
1.2. Đại biểu đương nhiên
- Giám đốc, các Phó Giám đốc ĐHQGHN, Chánh Văn phòng, Chánh Văn
phòng Đảng ủy, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN;
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch
Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN;
- Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng ĐHQGHN;
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng đơn vị;
- Các nhà khoa học được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước,
giai đoạn 2010-2015;
- Cá nhân hoặc đại diện tập thể được tặng giải thưởng Kovalepxkaia, giải
thưởng khoa học quốc tế, quốc gia, giải thưởng Khoa học Công nghệ tiêu biểu
ĐHQGHN, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, Anh hùng lao động, giai đoạn 2010-2015;
- Đại diện các đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2010-2015;
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- Các Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân hiện đang công tác tại ĐHQGHN;
- Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị (mỗi đơn vị 01 người).
1.3. Đại biểu bầu hoặc chọn cử
- Đại diện các gương điển hình tiên tiến xuất sắc (tập thể, cá nhân) trong các phong
trào thi đua yêu nước của ĐHQGHN; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2010 2015;
- Đại diện học sinh, sinh viên ưu tú tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, là tấm
gương sáng trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015.
Lưu ý: Khi cử chọn cần chú ý đảm bảo tính cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại
biểu đại diện cho các cấp, các lĩnh vực, các thành phần, đại biểu là nữ, đại biểu trẻ
tuổi, dân tộc, chú trọng đến các đại biểu là người lao động trực tiếp, công chức viên
chức trực tiếp làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý, phục vụ…
Số lượng đại biểu cử chọn của từng đơn vị được phân bổ tại Phụ lục đính kèm.
2. Địa điểm và thời gian tổ chức
2.1. Hội nghị điển hình tiên tiến
- Các đơn vị tiến hành trước 31/5/2015
- Đơn vị tổ chức điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và báo cáo
Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHQGHN trước 15/4/2015.
2.2. Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN
- Thời gian: dự kiến ngày 17 hoặc 18 tháng 7 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo (144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội).
3. Tham luận và báo cáo điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước
ĐHQGHN
3.1. Tập thể tiêu biểu trong giai đoạn 2010-2015
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục
- Trung tâm Thông tin Thư viện
- Một số tập thể tiêu biểu khác.
3.2. Cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2010-2015
- Đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc
- Đại diện Nhà khoa học đạt giải thưởng quốc tế
- Đại diện GS/PGS trẻ tuổi nhất ĐHQGHN
- Đại diện công chức, viên chức trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý,
phục vụ xuất sắc
- Đại diện Nhà giáo nhân dân/Nhà giáo ưu tú
- Đại diện sinh viên tiêu biểu.
4. Công tác khen thưởng
Nhằm động viên công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn ĐHQGHN
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN trên các lĩnh vực;
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nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV, ĐHQGHN xét tặng Bằng
khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào
thi đua giai đoạn 2010 - 2015.
4.1. Đối tượng khen thưởng
4.1.1. Tập thể: Đơn vị thành viên (Trường đại học thành viên, Viện nghiên cứu
khoa học thành viên); Đơn vị trực thuộc (các khoa trực thuộc; các trung tâm nghiên
cứu khoa học và công nghệ; đảm bảo chất lượng giáo dục; các tổ chức phục vụ đào
tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,
bệnh viện, nhà xuất bản, tạp chí khoa học,..).
4.1.2. Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động có thời gian công tác tại
ĐHQGHN từ 05 năm trở lên (tính đến trước ngày 25/5/2015).
4.2. Tiêu chuẩn khen thưởng
4.2.1. Tập thể: Trong giai đoạn 2010-2015, đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình
công tác;
- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, hiệu quả cao; triển khai có
chất lượng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
- Có ít nhất 03 năm đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc có 01 năm đạt
danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và 01 năm đạt Cờ Thi đua của ĐHQGHN.
4.2.2. Cá nhân: Trong giai đoạn 2010- 2015, đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có uy tín và ảnh hưởng cao trong tập thể, được tập thể suy tôn;
- Có ít nhất 03 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, trong đó có 01 năm
đạt danh hiệu CSTĐ cấp ĐHQGHN và 01 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị tùy tình hình thực tế có thể thành lập Ban Tổ
chức Hội nghị/ Đại hội để xây dựng nội dung chương trình và điều hành các hoạt
động cụ thể của Hội nghị/Đại hội.
5.2. Các đơn vị gửi văn bản về Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHQGHN (qua Ban
Chính trị và Công tác HSSV và file mềm qua E-mail: tamntt@vnu.edu.vn) theo các
nội dung và thời hạn sau:
- Báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở trước ngày
20/4/2015.
- Danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN (gồm cả đại
biểu đương nhiên và đại biểu bầu hoặc chọn cử) trước ngày 31/5/2015.
- Đơn vị có tập thể, cá nhân được lựa chọn tham luận và báo cáo điển hình tại Đại
hội chịu trách nhiệm làm đầu mối thông báo, hướng dẫn, thu nhận và gửi tham luận
trước ngày 25/5/2015.
- Hội đồng TĐKT cấp cơ sở có trách nhiệm họp xét, đề nghị tặng Bằng khen của
Giám đốc ĐHQGHN đối với các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định và trình
Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHQGHN trước ngày 25/5/2015.
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Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHQGHN thông báo Quyết định tặng Bằng khen
của Giám đốc ĐHQGHN trước ngày 30/6/2015.
Trong quá trình triển khai, các đơn vị định kỳ báo cáo về Thường trực Hội đồng
TĐKT ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) để theo dõi và
phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc (để phối hợp);
- Đơn vị thành viên, trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VP, Ban CTHSSV; T40.

Nguyễn Kim Sơn

Phụ lục
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PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU CHỌN CỬ
THAM DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC ĐHQGHN LẦN THỨ IV
TT
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ĐƠN VỊ

CÁN BỘ

SINH
VIÊN

TỔNG SỐ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Công nghệ
Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Giáo dục
Trường Đại học Việt - Nhật
Khoa Luật
Khoa Quốc tế
Khoa Y Dược
Khoa Sau đại học
Khoa Quản trị kinh doanh
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Viện Công nghệ thông tin
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
Viện Quốc tế Pháp ngữ
Trung tâm giáo dục thể chất và thể thao
Trung tâm Tài nguyên môi trường
Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
Trung tâm Thông tin Thư viện
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

45
45
45
30
30
25
3
15
15
4
3
3
3
3
4
4
2
5
4
5
10
10
2
2
2
2
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8
8
7

55
55
55
38
38
32
3
20
20
6
3
3
3
3
4
4
2
5
4
5
10
10
2
2
2
2

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục
ĐHQGHN
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Nhà xuất bản
Trung tâm Phát triển ĐHQGHN
Ban Quản lý các dự án
Bệnh viện ĐHQGHN
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32. Cơ quan ĐHQGHN
TỔNG CỘNG
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400
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